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 בנימין נתניהו

 

 קורות חיים

 

 ראלראש ממשלת יש           -2009

 ו"ר הליכוד ויו"ר האופוזיציהי   2009-2005

 שר האוצר   2005-2003

 שר החוץ   2003-2002

 טק -יועץ לחברות היי   2002-1999

 ראש ממשלת ישראל   1999-1996

 ו"ר הליכוד ויו"ר האופוזיציהי   1996-1993

 ן שר במשרד ראש הממשלהסג   1992-1991

 סגן שר החוץ   1991-1988

 שגריר ישראל באו"ם   1988-1984

 ינגטוןציר ישראל בווש   1984-1982

 חבר בהנהלה הבכירה, רים תעשיות בע"מ, ירושלים   1982-1980

 ל מכון יונתן לחקר הטרורמנה   1980-1978

 "Boston Consulting Groupיועץ בחברת "   1978-1976

 MIT -תואר ראשון )ארכיטקטורה(, תואר שני )מנהל עסקים( ב   1976-1972

 ין בסיירת מטכ"ללוחם וקצ   1972-1967

 

רושלים. את שנות התיכון עשה בארה"ב לרגל וגדל בי 1949-בנימין נתניהו נולד בתל אביב ב
גייס לצה"ל הת 1967-יון נתניהו. עם שובו לישראל בצ-מחקריו של אביו, ההיסטוריון פרופסור בן

ושירת בסיירת מטכ"ל. הוא נטל חלק במבצעים שונים, כולל חילוץ בני ערובה במטוס "סבנה" 
נה זכה לציון מיוחד על פיקוד מבצעי מאלוף מוטה גור ז"ל. לאחר ש. באותה 1972-החטוף ב

 שהשתחרר מצה"ל  השתתף במלחמת יום הכיפורים והועלה לדרגת סרן.

 

 MITיטת במנהל עסקים באוניברס MSc-בארכיטקטורה ו  BScדי מר נתניהו סיים תואר לימו
 .MITבארה"ב. כן למד מדעי מדינה באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת 
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 Bostonעבד מר נתניהו במגזר הפרטי, תחילה בחברת הייעוץ הבינלאומית  1976-82בין השנים 
Consulting Group בע"מ". ואח"כ כחבר ההנהלה הבכירה של "רים תעשיות 

 

תניהו שני כנסים בינלאומיים נגד הטרור בהם הודגש הצורך להלחם ניזם מר  1984-וב 1979-ב 
 בארגוני הטרור ובמשטרים העומדים מאחוריהם. 

מזכיר המדינה האמריקני ג'ורג' שולץ כתב  שלפעולתו הציבורית של נתניהו ולספריו בנושא 
 ארה"ב נגד הטרור הבינלאומי.הטרור הייתה השפעה מכרעת על עיצוב מדיניות 

 

מונה  1984-נתניהו לתפקיד הציר המדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון. ב מונה מר 1982-ב
לשגריר ישראל לאו"ם וכיהן בתפקיד זה ארבע שנים. בתקופה זו נודע כלוחם תקיף בחזית 

אצים שהיה ההסברה הישראלית. כן הוביל בהצלחה מאבק לפתיחת ארכיון האו"ם של  פושעים נ
 חסוי עד אז. 

 

נתניהו לכנסת מטעם הליכוד וכיהן כסגן שר החוץ. במלחמת  נבחר מר 1988-עם שובו לישראל ב
היה חבר בכיר במשלחת  1991המפרץ היה נציגה הבולט של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנת  

בין ישראל  ישראל לוועידת השלום במדריד, וכן חבר בועדה הראשונה לשיתוף פעולה אסטרטגי
 ובין ארה"ב. 

 

נתניהו להנהיג את תנועת הליכוד וכיהן כראש האופוזיציה עד לבחירתו כראש  נבחר מר 1993-ב
 . 1996-ממשלת ישראל ב

 

בזמן כהונתו כראש ממשלה נקט מדיניות תקיפה נגד הטרור וקידם את תהליך השלום, תוך 
ון ההדדיות. בשלוש שנות כהונתו עשיית הסכמים מדודים עם הפלשתינאים המבוססים על עקר

 ירד מפלס הטרור באופן דרסטי. 

 

בתחום הכלכלי הנהיג מר נתניהו ליברליזציה במטבע זר, הפרטה מואצת של חברות ממשלתיות 
-וצמצמום הגרעון. בתקופת כהונתו כראש ממשלה הגיע היקף ההשקעות הזרות בתעשיות ההיי

 טק בישראל למיליארדי דולרים בשנה. 

 

היה וטק ישראליות -ועץ עסקי לחברות היישימש כי 1999-עם סיום כהונתו כראש ממשלה ב
 מרצה מבוקש בפורומים שונים ברחבי העולם.
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, כשר 2003מהלך שנת בחוץ ואח"כ,  -חזר מר נתניהו לחיים הפוליטיים, תחילה כשר 2002בשנת 
הציבורי וחיזוק הסקטור אוצר. הוא הנהיג מדיניות של עידוד צמיחה ע"י הקטנת הסקטור 

הפרטי. מדיניות זו כללה צמצום הוצאות הממשלה, הורדת מיסים, מעבר מקצבאות לעבודה, 
ביטול מונופולים, חידוש ההפרטות והנהגת רפורמה בפנסיה. צעדים אלה, שזכו לשבחים מצד 
ממשלת ארה"ב מסוכנויות דירוג האשראי ומקרן המטבע הבינלאומית, בלמו את התדרדרות 

-ו 2001המשק, הורידו את האבטלה והחזירו את הצמיחה. כלכלת ישראל שהתכווצה בשנים 
ע שנים. למשך ארב 5% -והתייצבה בקצב צמיחה שנתי של כ 2003חזרה לצמוח בשנת  2002

 האבטלה ירדה ומאות אלפי ישראלים נכנסו למעגל העבודה.

 

היג כללים של אופוזיציה ממלכתית חזר מר נתניהו לכהן כראש האופוזיציה. הוא הנ 2005בשנת 
 .2009-ובמצבע עופרת יצוקה ב 2006 -ונתן תמיכה לממשלה במלחמת הלבנון השנייה ב

 

 נבחר מר נתניהו כראש ממשלת ישראל בפעם השנייה, 2009בשנת 

 נבחר מר נתניהו כראש ממשלת ישראל בפעם השלישית 2013בשנת 

 אל בפעם הרביעית.נבחר מר נתניהו כראש ממשלת ישר 2015ובשנת 

 

  

מר נתניהו כתב שורה של ספרים שהופיעו בעברית ובאנגלית, וחלקם תורגמו גם לרוסית, 
 צרפתית, ערבית, יפנית ושפות נוספות:

 (1978ו )עם אחיו עיד עורך, –"מכתבי יוני" 

 (1979ורך )ע -"הטרור הבינלאומי: אתגר ותגובה"  

 (1987עורך ) –"הטרור: כיצד המערב ינצח" 

 (  1992"מקום תחת השמש" )

 (1996"מלחמה בטרור" )

 

למר נתניהו הנשוי לשרה, פסיכולוגית במקצועה, שלושה ילדים. משפחת נתניהו מתגוררת 
 בירושלים.

  

 .19/10/2015המסמך מעודכן לתאריך 


